Goed wonen
Goede zorg
Goed onderwijs
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Voorwoord
Het is alweer voor de derde keer dat ik als lijsttrekker namens D66 mag deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in onze mooie gemeente. Met nog zeventien uitstekende kandidaten
op onze lijst is dat ook deze keer weer een geweldige eer.
Met genoegen kijk ik terug op de vorige raadsperiode, die zich vooral onderscheidt door de unieke
wijze van samenwerking tussen de verschillende fracties en tussen raad en college van
burgemeester en wethouders. In plaats van de klassieke coalitie – oppositie hebben we gewerkt
vanuit een raadsbreed programma en met een college voor de hele raad. Alle raadsfracties deden
ertoe en voorstellen werden meer op de inhoud dan op de politieke context beoordeeld. Wat mij
betreft heeft dit geleid tot betere samenwerking en betere besluitvorming.
Voor de komende raadsperiode mag de kiezer van D66 ook weer een stevige inhoudelijke inbreng
verwachten, altijd constructief en met een kritische blik waar nodig. In dit
verkiezingsprogramma staan de nodige ambities voor de komende jaren:
-

Goed onderwijs voor iedereen
Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen
Een prettige woon- en leefomgeving
Goede sport- en recreatievoorzieningen
Een goed ondernemingsklimaat
Een energieneutrale gemeente
Aandacht voor vrijwilligers en cultuur
Ruimte voor groen in de wijken en tussen de kernen

Een ambitieus programma van een partij die midden in de samenleving staat.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit programma en veel wijsheid toe bij het maken van
uw keuze op 21 maart a.s.

Peter Hennevanger
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1.Onderwijs
In de afgelopen raadsperiode heeft de fractie van D66 verschillende initiatieven genomen met
betrekking tot het onderwijs in onze gemeente. De fractie heeft onder andere bezoeken gebracht
aan verschillende basisscholen en een bijeenkomst georganiseerd met de directeuren van de
schoolbesturen in onze gemeente. Daarnaast heeft de fractie van D66, samen met andere
fracties, een thema-avond georganiseerd over het basisonderwijs, waarbij namens de Tweede
Kamerfractie Paul van Meenen aanwezig was.

Integrale Kind Centra
Een belangrijk thema was steeds de realisatie
van Integrale KindCentra in onze gemeente.
Onder andere op initiatief van de fractie van
D66 heeft de wethouder onderwijs samen met
de schoolbesturen een accommodatieplan voor
Integrale KindCentra opgesteld. Integrale
KindCentra zijn meer dan alleen basisscholen.
Het zijn Centra waar ook voor- en naschoolse
opvang wordt geboden, bijvoorbeeld in de vorm van dagarrangementen. Basisscholen werken
hierbij samen met organisaties voor peuteronderwijs en buitenschoolse opvang. D66 vindt het
belangrijk dat er de komende raadsperiode binnen alle kernen voldoende Integrale KindCentra
zijn en dat de huisvesting op orde is.

Onderwijsaanbod
Voor goede besluitvorming over onderwijs in de raad is het belangrijk dat er regelmatig contact
is tussen de gemeenteraad en de schoolbesturen. D66 is van mening dat de raad regelmatig moet
worden geïnformeerd over de mate waarin het onderwijsaanbod in de volle breedte aansluit op
de behoeften.
De fractie van D66 heeft zich de afgelopen raadsperiode
uitgesproken voor de vestiging van een vmbo-school voor
een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Binnen onze
gemeente is deze vorm van voortgezet onderwijs nog niet
beschikbaar. Wij zien dit als een gemis voor deze doelgroep
en zijn van mening dat de gemeente er ook moet zijn voor
deze leerlingen.

Buitenschoolse vorming
Naast het reguliere onderwijsprogramma vindt D66 aandacht
voor
sport
en
beweging,
muziekonderwijs
en
maatschappelijke en culturele oriëntatie belangrijk. D66
vindt het niet de taak van de gemeente om zich te bemoeien
met de inhoud van het onderwijsprogramma zoals de
scholen dat aanbieden. Dat is uiteraard aan de scholen en
leraren zelf. Wel vindt D66 dat de gemeente aandacht voor
deze thema’s kan vragen door hierin scholen en Integrale

GESPREKSPARTNERS
•

Schoolbesturen

•

Schooldirecteuren

•

Sportverenigingen

•
•

Culturele instellingen
Buurt & Zo

•

Team4Talent

•

Schoolmaatschappelijk
werk

•

Bureau Mantelzorgondersteuning

•
•
•

Bureau Vrijwilligerswerk
Taalhuis
SWOP
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KindCentra actief te steunen. In overleg met schoolbesturen, sportverenigingen, culturele
instellingen, Buurt & Zo en Team4Talent kan hieraan samen invulling worden gegeven.

Faciliteren
Daar waar het mogelijk is moet de gemeente de leerkrachten ondersteunen bij hun werk.
Gelukkig is er vanuit het rijk extra geld beschikbaar voor het basis- en voortgezet onderwijs. D66
is altijd bereid om met schoolbesturen te onderzoeken waar extra steun van uit de gemeente
van toegevoegde waarde kan zijn. Uiteraard is de gemeente verantwoordelijk voor goede
huisvesting. Aanvullend willen wij ook graag met de schoolbesturen denken over extra
ondersteuning door bijvoorbeeld gezamenlijk aanstellen van een conciërge (ook vanuit oogpunt
van participatie), intensieve steun vanuit schoolmaatschappelijk werk en Bureau
Mantelzorgondersteuning, inzet van combinatiefunctionarissen of intensievere samenwerking
met Bureau Vrijwilligerswerk.

Leven Lang Leren
Extra aandacht voor leerlingen voor wie Nederlands
niet de moedertaal is of laaggeletterde inwoners
van onze gemeente kan samen met het Taalhuis en
het project Taalmaatjes worden georganiseerd.
Netwerkpartners van de gemeente, zoals SWOP,
Buurt en Zo en Bureau Vrijwilligerswerk kunnen,
wat D66 betreft, ook een rol vervullen in het
aanbieden van programma’s op het gebied van
digitale vaardigheden en een breder pakket in het kader van een Leven Lang Leren. Wij denken
dan ook aan mensen met zware beroepen die zich voor de toekomst breder willen scholen.

2.Wonen
D66 vindt het belangrijk dat je prettig kunt wonen in Pijnacker-Nootdorp, met voldoende ruimte
en openbaar groen en dat je je veilig en vertrouwd voelt in je straat en wijk. D66 zet zich in voor
het groene buitengebied waarin recreatie en ontspanning mogelijk zijn. D66 vindt het belangrijk
dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente, waarin voldoende betaalbare (huur)woningen
zijn voor iedereen.

Prettig wonen
D66 wil dat het prettig wonen is in PijnackerNootdorp. Bewoners spelen daarbij een belangrijke
rol. D66 wil bewoners dan ook nadrukkelijk
betrekken en vragen om mee te denken over de
inhoud en uitvoering van plannen om de
leefbaarheid in de wijk verder te verbeteren.

Er moet ruimte blijven tussen
de kernen met veel groen,
voor recreatie en het open
veenweidelandschap.

In Pijnacker-Nootdorp zijn de afgelopen decennia veel nieuwe woningen gebouwd. Hiermee is
het karakter van onze gemeente snel aan het veranderen van dorps naar suburbaan. Bij het
opvangen van de regionale woningbouwopgave hanteert D66 als uitgangspunt dat dit niet ten
koste mag gaan van het leefgenot van de huidige bewoners en onze kernenstructuur. We willen
niet dat de kernen tegen elkaar groeien.
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D66 vindt het belangrijk dat nieuwe woningen worden
gebouwd met oog voor de toekomst. Dit zijn woningen
van goede technische kwaliteit, duurzaam en
energiezuinig, nul-op-de-meter. Ook zijn woningen
zoveel mogelijk levensloopbestendig. D66 maakt zich
ook hard voor meer variatie in woningtypes voor
gezinnen met of zonder kinderen, singles, starters,
ouderen die langer thuis blijven wonen, maar ook voor
voldoende woningen voor jongeren en senioren.
D66 wil dat er in de drie kernen voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor haar inwoners.
Omdat er een tekort is wil D66 dat de gemeente hierover prestatieafspraken maakt met
woningcorporaties. Verder moet de gemeente in de overeenkomsten met ontwikkelaars die in
onze gemeente willen bouwen harde afspraken maken over realisatie van woningen in het
goedkopere segment.

Wonen in een groene omgeving
D66 blijft zich inzetten om meer groen in en rond de wijken te creëren en wil het groene
buitengebied verder ontwikkelen als groene oases waar je tot rust komt. D66 wil de recreatie in
het buitengebied bevorderen en zet daarom in op een goed netwerk van fietspaden, meer
parkeerplekken bij de entree van recreatiegebieden en realisatie van kleine
horecavoorzieningen.
D66 is zich bewust van klimaatverandering. We zullen rekening moeten houden met
watertekorten en soms ook wateroverlast. We zullen nog meer waterbuffers moeten aanleggen
in het groene buitengebied, maar ook moeten we bij de aanleg van nieuwe wijken en bij
grootschalig onderhoud/reconstructie rekening houden met het water. D66 wil dat de gemeente
een klimaatadaptatieplan maakt hoe we het beste kunnen omgaan met water.

Veilig, vertrouwd en gezond wonen
D66 wil dat de aanrijtijden voor de hulpdiensten (politie,
ambulance en brandweer) worden gehaald, en zet zich in voor
veiligheid op straat en wil meer aandacht voor
inbraakveiligheid. D66 wil de inbraakwerendheid van
gebouwen bevorderen en het gebruik van het politiekeurmerk
bij nieuwbouw stimuleren.
Door het wegverkeer op wegen als A12, A13, N470, maar ook op sommige punten in de kernen in
onze gemeente is er regelmatig sprake van een slechte luchtkwaliteit, die schadelijk is voor de
gezondheid. D66 wil onderzoek naar de oorzaken en oplossingen om de luchtkwaliteit te
verbeteren. D66 wil dat de bewoners van onze gemeente zo weinig mogelijk last hebben van
deze toename van het vliegverkeer op Rotterdam-The Hague Airport, De gemeente dient zich
hiervoor in te zetten op regionaal en nationaal niveau.
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3.Zorg & welzijn
Zorg op maat
D66 vindt het belangrijk dat mensen de zorg
krijgen die zij nodig hebben. Daar hebben we de
afgelopen vier jaar vol op ingezet en ook de
komende vier jaar gaan we dat doen. Essentieel is
dat de gemeente goede hulp biedt en wel volgens
de regel: één gezin, één plan, één regisseur. Te
allen tijde moet de zorgaanvrager centraal staan,
bijgestaan
door
een
onafhankelijk
cliëntondersteuner of mantelzorger. Zorg moet
laagdrempelig en bereikbaar zijn, zonder
ingewikkelde formulierenstromen of onduidelijke
procedures via de computer.

GESPREKSPARTNERS
•

Adviesraad Sociaal Domein

•

SWOP

•

Buurt & Zo

•

Jeugd- en jongerenwerk

•
•

Bureau Mantelzorg
Samenwerkende Ouderenbonden

Om vanuit de gemeenteraad op basis van de juiste informatie de goede besluiten te kunnen
nemen heeft de fractie van D66 goede contacten met onder andere de adviesraad sociaal domein
en de netwerkpartners in de zorg (SWOP, Buurt & Zo en jeugd- en jongerenwerk)

Wmo
We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven langer zelfstandig wonen, daardoor zullen
er steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Algemene voorzieningen voor bepaalde doelgroepen kunnen hieraan
bijdragen. D66 vindt het belangrijk dat er ook zoveel mogelijk ruimte is voor maatwerk en wij
vinden het PersoonsGebonden Budget (pgb) daarbij een belangrijk middel. Zorgvoorzieningen
kosten geld en D66 vindt het eerlijk als mensen daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Uiteraard
moeten voorzieningen wel betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen en een eigen bijdrage
mag nooit een reden zijn om geen gebruik te maken van zorg of voorzieningen.

Jeugdhulp
Preventie is beter dan genezen en dat geldt zeker voor onze jeugd en jongeren. D66 zet dan ook
in op vroege signalering en goede ondersteuning van basisscholen en verenigingen. Dit doen we
door middel van het schoolmaatschappelijk werk en samenwerking tussen (sport)verenigingen en
jeugd- en jongerenwerk. Ook hier geldt één gezin, één hulpverlener en is zorg op maat het
uitgangspunt. D66 vindt dat in de jeugdzorg het pgb een goed middel kan zijn om precies de
juiste zorg beschikbaar te kunnen stellen. Ook de overgang van jeugdhulp naar zorg voor
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volwassenen, zodra de jongere volwassen wordt, moet laagdrempelig en eenvoudig zijn. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de doorstroom van jeugdhulp naar Wmo.
Vooral kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben zijn zeer kwetsbaar. Juist voor hen is
het belangrijk dat zij snel de juiste zorg krijgen. D66 snapt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp
niet altijd over voldoende kennis en professionals kan beschikken om dit allemaal goed te
regelen. Wij zijn van mening dat het goed is dat onze gemeente voor het inkopen van de juiste
zorg moet blijven samenwerken met andere gemeenten in onze regio. Hiermee kan de beste zorg
tegen een betaalbare prijs worden geleverd. Uiteraard blijft de gemeente verantwoordelijk en
aanspreekbaar voor de kwaliteit van de zorg voor de eigen inwoners. Ook als er in een
samenwerkingsverband wordt ingekocht moeten zowel de doelen als de realisatie hiervan
duidelijk en transparant zijn voor de gemeenteraad, om haar taak goed te kunnen vervullen.

Participatie
Nu de crisis voorbij is komen weer meer mensen aan
een betaalde baan. Maar niet iedereen is in die
gelukkige
omstandigheid.
Ook
voor
bijstandsgerechtigden kiest D66 uitdrukkelijk voor
maatwerk. De gemeente zal innovatief te werk
moeten gaan, liefst in regionaal verband, zodat
gemeentes van elkaar kunnen leren. Vrijwilligerswerk
als tegenprestatie is een belangrijke opstap naar een
betaalde baan.
Extra aandacht vormt de groep statushouders, die zo snel mogelijk geholpen moet worden om
zichzelf te kunnen redden in onze gemeente. Zo is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de
Nederlandse taal leren. De bibliotheek en het taalhuis kunnen hierbij helpen. Ook hiervoor mag
wat ons betreft een tegenprestatie worden verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk.
In onze gemeente zijn veel sociaal- en maatschappelijk bewogen ondernemers. Zij zijn bereid te
helpen waar zij kunnen, om mensen weer een kans te bieden op werk. Niet altijd vinden de
werkzoekende en werkgever elkaar even gemakkelijk. D66 vindt dat de gemeente hierbij een
belangrijk rol heeft en actief op contact moet zoeken met deze betrokken ondernemers.

Mantelzorg en informele zorg
In onze gemeente zijn meer dan 10.000 inwoners die mantelzorg leveren, hiervan voelt ruim tien
procent zich zwaar overbelast. D66 heeft de afgelopen raadsperiode, met succes meerdere
concrete voorstellen gedaan om de mantelzorgers in onze gemeente te ondersteunen, door
middel van bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, hulp vanuit het Bureau
Mantelzorgondersteuning, en mogelijkheden voor respijtzorg. In de week van de mantelzorg van
2016 organiseerde de fractie, samen met andere fracties, een bijeenkomst over Mantelzorg.
Namens de Tweede Kamerfractie van D66 was Vera Bergkamp aanwezig.
D66 is van mening dat mantelzorgers actief moeten worden betrokken bij de formele zorg,
bijvoorbeeld als gesprekspartner bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. We zullen ons ook
de komende jaren voor deze groep mensen blijven inzetten.
Zelfredzaamheid van onze bewoners is geen vanzelfsprekendheid. Om ervoor te zorgen dat
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven is een netwerk van informele zorg nodig.
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D66 heeft zich de afgelopen periode ingezet voor uitbreiding van de zorgcentra in de kernen, die
worden beheerd door de brede netwerkorganisatie SWOP. Er is hierdoor extra geld beschikbaar
voor activiteiten en begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast heeft D66 aandacht gevraagd voor
de opzet van sociale netwerken in de wijken. Ook hierbij kan de SWOP een belangrijke rol spelen
en daarom dient zij te worden ondersteund vanuit de gemeente. Voor D66 zijn de Adviesraad
Sociaal Domein en de Samenwerkende Ouderenbonden belangrijke gesprekspartners.

4.Economie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt centraal in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en is
daarmee onderdeel van een economisch sterke regio. Wat D66 betreft moeten we hier slim op
inspelen en kansen pakken. Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is hierbij van
groot belang, ook binnen het Oostland. Belangrijke partners zijn voor ons de OVPN, LTOGlaskracht, VNO-NCW Oostland en lokale winkeliersverenigingen.

Positionering en 'citymarketing'
D66 vindt het belangrijk dat Pijnacker-Nootdorp zich scherp positioneert in de regio. Welke
betekenis heeft Pijnacker-Nootdorp voor inwoners, ondernemers en recreanten? Waarin
onderscheidt Pijnacker-Nootdorp zich van de omliggende gemeenten? Op basis van een helder
gekozen positionering wil D66 dat het citymarketingbeleid scherper wordt gedefinieerd en
effectiever worden gemaakt.

Detailhandel en bedrijventerreinen
D66 pleit voor een beleid dat is gericht op krachtige winkelcentra, gebaseerd op een
vraaggestuurd - in plaats van aanbodgestuurd - detailhandelsbeleid. Hierbij staan de behoeften
van inwoners centraal en houden we rekening met alternatieven in de regio en de rol van
internet. De gemeente werkt hierbij samen met de ondernemers, bijvoorbeeld door detailhandel
buiten de winkelcentra te bestemmen voor andere mogelijkheden. Ook het aanstellen van een
centrummanager helpt hierbij om het winkelcentrum Ackershof beter te profileren.
Op onze bedrijventerreinen is nog ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Om dit
aantrekkelijk te maken is het belangrijk dat de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn over de
weg en met openbaar vervoer. Ook moeten belemmerende regels zoveel mogelijk worden
vermeden en moeten bedrijventerreinen netjes, veilig en aantrekkelijk zijn ingericht. Ook hier
moet de gemeente samen optrekken met de ondernemers.
D66 is voorstander van maatwerk als het gaat om de samenwerking tussen ondernemers onderling
en tussen ondernemers en de gemeente. Het inrichten van bepaalde gebieden tot zogenaamde
Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) is wat ons betreft
een goed instrument. Hierbij betalen ondernemers in
GESPREKSPARTNERS
een begrensd gebied een toelage op de OZB. Dit geld
komt rechtstreeks ten goede van verbeteringen voor
• Ondernemersvereniging PN
dit gebied.
• LTO-Glaskracht
D66 is geen voorstander van een generieke
• VNO-NCW Oostland
maatregel, waaraan alle ondernemers verplicht
• Winkeliersverenigingen
moeten deelnemen, zoals bijvoorbeeld het
ondernemersfonds.
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Glastuinbouw
D66 is enthousiast over het innovatieve en duurzame karakter van onze glastuinbouw. D66 wil
bedrijven in de glastuinbouw faciliteren in het wegnemen van belemmeringen voor het
verduurzamen van de bedrijfsvoering, het (helpen) opzoeken van verbindingen met onderwijs en
wetenschap (TU Delft) en het verlagen van regeldruk in algemene zin. D66 heeft oog voor
mogelijke veranderingen in de glastuinbouw op langere termijn - zoals glastuinbouw voor
medicinale toepassing - en wil hier binnen de geldende kaders en condities aan meewerken.

Economie van de toekomst
In onze gemeente zijn veel ondernemers actief met het ontwikkelen van duurzame en
toekomstgerichte oplossingen. D66 wil meer gebruik maken van aardwarmte in onze gemeente.
Aansluiting het regionale warmtenetwerk tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden vinden wij
hierbij van groot belang. Initiatieven van ondernemers voor opwekking van duurzame energie in
de vorm van zonne-energie of biomassa moeten, waar mogelijk, zoveel mogelijk worden
gestimuleerd en gefaciliteerd.
In de nieuwe economie is steeds minder onderscheid tussen werken, privé en ondernemen. Vooral
kleine ondernemers zonder personeel (ZZP-ers) vragen om maatwerkoplossingen. Er moet
voldoende ruimte zijn voor werken aan huis.

5.Bestuur, dienstverlening & financiën
Bestuur samen met inwoners en ondernemers
Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners. In de afgelopen raadsperiode is gestart met een
raadsbreed programma dat is gebaseerd op een constructieve samenwerking tussen de fracties
in de raad, tussen de raad en college, maar vooral tussen gemeentebestuur en onze inwoners.
D66 vindt dat de gemeente(raad) duidelijk en consequent moet zijn bij het vaststellen en
handhaven van besluiten en regelgeving. Hierover moet de gemeente duidelijk communiceren
richting inwoners en bedrijven die zijn gevestigd binnen de gemeente. Om inwoners en bedrijven
beter van dienst te zijn moet de gemeente werken met
zogenaamde consulenten of relatiebeheerders. Zij
helpen inwoners en bedrijven bij de aanvraag van
vergunningen of bouwaanvragen en zorgen voor
vroegtijdige afstemming met bestemmingsplannen en
bouwregels. De gemeente denkt vooraf mee met de
inwoners in plaats van dat zij achteraf aanvragen toetst
aan regels en wetgeving.
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Digitaal mee met de tijd
De gemeente moet ambitie blijven tonen met de inzet van moderne technologieën. Om mensen
te ondersteunen met deze ontwikkelingen, moet de gemeente initiatieven om digitale
vaardigheden te leren stimuleren.
De gemeente moet ook waakzaam blijven: ICT-problemen
mogen binnen de gemeente niet voorkomen, en de
veiligheid van alle gemeentelijke data mag niet in het
geding komen. De publieke ICT-systemen van PijnackerNootdorp moeten toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief
mensen met een beperking. Daarnaast moeten
gemeentelijke diensten toegankelijk blijven voor inwoners
zonder internet.
D66 gaat de komende raadsperiode scherp toezien op het verantwoord gebruik van technische
hulpmiddelen, zodat Pijnacker-Nootdorp ook digitaal een veilig thuis is.

Samenwerking in de regio
In de ontwikkelingen van de metropoolregio Rotterdam, Den Haag vindt D66 het behoud van de
eigen identiteit van de gemeente Pijnacker-Nootdorp als 'groene gemeente waarin het prettig
wonen en leven is' zeer belangrijk. Waar nodig werkt de gemeente samen met andere instanties
en gemeentes. D66 vindt het belangrijk dat deze samenwerkingsverbanden transparant zijn, de
gemeenteraad moet te allen tijde haar democratische rol kunnen blijven vervullen.

Financiën op orde
Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Dit
vereist het maken van de juiste financiële keuzes en een gedegen begrotingspolitiek. D66 is zich
hiervan bewust en gaat voor een gezond financieel beleid met een sluitende begroting en
voldoende reserves om mogelijke tegenvallers op te vangen.
D66 vindt dat een tekort op de begroting niet mag leiden tot hogere belastingen. Bij mogelijke
overschotten kunnen wat D66 betreft de lokale belastingen worden verlaagd.
De tarieven, die de gemeente in rekening brengt voor afvalstoffenheffing
en de rioolheffing moeten gelijk zijn aan de kosten die de gemeente
hiervoor maakt. De precarioheffing op leidingen in de grond moet wat
D66 betreft worden afgeschaft.

6.Duurzaamheid & energiebehoefte
Voor D66 is duurzaamheid veel meer dan alleen energiebesparing. Duurzaamheid is een
belangrijke voorwaarde voor hoe we leven nu en in de toekomst, hoe we samenleven, en
natuurlijk wat we willen doorgeven aan onze kinderen.

Ruimte creëren en vermindering regels
D66 zet zich in dat we de ruimte binnen onze gemeente goed verdelen over de verschillende
functies – wonen, voorzieningen, bedrijven en recreatie – om de leefbaarheid te borgen. Door de
verduurzaming van de glastuinbouw ziet D66 de mogelijkheid om het grondgebruik te beperken.
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De vrijkomende ruimte willen wij optimaal gebruiken voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid,
wonen en groene recreatie.
D66 zet in op vermindering van regels en meer flexibiliteit in regelgeving. In de periode 20142018 is een start gemaakt met de uitnodigingsplanologie, dit wil D66 krachtig doorzetten. Dit
betekent dat de gemeente niet langer de enige is die bepaalt wat en waar er mag worden
gebouwd, maar nodigt nadrukkelijk haar inwoners en ondernemers uit mee te denken.

Energie
D66 streeft naar een langlopend energieprogramma voor
onze gemeente, zodat we onze doelstellingen op gebied
van duurzame energieopwekking halen. D66 wil een hoge
ambitie op energiebesparing in de gebouwde omgeving.
D66 zet in op een reductie van de CO2-uitstoot en daarmee
een grotere bijdrage leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering.
Beleid is nu dat de gemeente in 2050 energieneutraal moet zijn. De inspanningen en de resultaten
moeten regelmatig worden gemonitord, om te zien of de besparingen volgens plan verlopen.
Hierbij rekenen wij op inspanningen van gemeente, inwoners én bedrijven.

Nieuwbouwwoningen
D66 wil dat alle nieuwbouwwoningen in woningbouwprojecten energieneutraal zijn. Dit betekent
dat ze niet meer energie verbruiken dan wat ze zelf kunnen produceren. Hiervoor moeten
afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en corporaties die in onze gemeente
bouwen.

D66 wil zo snel mogelijk toe naar een situatie
waarbij bewoners geen energiekosten meer hebben.

Mooier zou zijn dat nieuwe woningen straks meer energie gaan opwekken dan de bewoners
gebruiken en daarmee energie leveren aan het net en op deze manier bijdragen aan een
duurzame energieproductie in onze regio.
D66 wil verder dat bij nieuwbouw de standaardaansluiting op aardgas wordt vervangen door
alternatieve warmtebronnen. Daarnaast wil D66 onderzoeken hoe onze gemeente in de toekomst
kan aansluiten op de warmterotonde die in Zuid-Holland wordt aangelegd.

Bestaande woningen en bedrijfspanden
Voor bestaande woningen en bedrijfspanden wil D66 dat de gemeente huiseigenaren en bedrijven
stimuleert te investeren in energiebesparende maatregelen. D66 wil dat de gemeente het project
voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen opschaalt, zodat veel meer bewoners van een
bestaande woning kunnen profiteren van deze voor particulieren gunstige lening.
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Met ondernemers in de glastuinbouw, op bedrijventerreinen, winkeliers en andere bedrijven
moeten doelen worden afgesproken om vergaande energiebesparing te realiseren, bij de
renovatie en onderhoud van bestaande gebouwen.

Duurzame opwekking energie
D66 is groot voorstander van het gebruik van duurzame energie, aardwarmte en zonne-energie
of via biomassa. De gemeente heeft hier een belangrijke voorbeeldfunctie. Gebruik van
aardwarmte wordt ingezet als alternatief voor de aansluiting op het aardgasnet.
D66 wil dat de gemeente burgers en bedrijven actief ondersteunt bij hun initiatieven voor het
opwekken van duurzame energie. Belangrijk daarbij is dat de bouwregelgeving en het ruimtelijk
beleid verder worden versoepeld, zodat burgers en bedrijven meer
ruimte wordt geboden om optimaal gebruik te maken van
bijvoorbeeld warmte-koude opslag en zonne-energie.
D66 wil meer oplaadpunten ten behoeve van elektrische auto’s.

Grondstoffen
De gemeente is gestart om aan afvalscheiding een extra impuls te geven. D66 wil hiermee door
en zet erop in dat de gemeente samen met inwoners aan de slag gaat om de doelstelling van 75%
hergebruik te realiseren.

7.Bereikbaarheid
Voor werk, cultuur, ziekenhuizen en hoger onderwijs zijn we vooral aangewezen op de steden
rondom ons, waaronder Den Haag, Zoetermeer, Delft en Rotterdam. Daarom is het van groot
belang dat die voorzieningen voor iedereen makkelijk te bereiken zijn, via de weg en met goed
ov.

Aantrekkelijk Openbaar Vervoer
De openbaarvervoersverbindingen naar de steden moet goed zijn. Dit betekent frequente
dienstregeling, goede opstapplaatsen, voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets bij ovhaltes en haltes waar je kunt schuilen bij slecht weer. Aansluitend op het regionale ov-net ziet
D66 de buurtbus als noodzakelijk voor de verbinding tussen de kernen.
D66 is voorstander van uitbreiding van de dienstregeling van de metro richting Rotterdam en van
de nachtmetro, maar stelt daarbij wel de eis dat de geluidsoverlast wordt aangepakt door de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), zodat de bewoners langs het spoor hiervan minder
overlast ondervinden.

Het tekort aan parkeervoorzieningen in de wijk rond de haltes kan worden opgelost door een
goede P&R-voorziening.
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Wegen, fiets- en wandelpaden
Met de realisatie van de Oostelijke Randweg aan de noordzijde van Pijnacker en de Verlengde
Komkommerweg tussen Delfgauw en Pijnacker, met beide een aansluiting op de provinciale weg
N470, ziet D66 geen noodzaak voor investeringen in nieuwe wegen voor de komende jaren.
D66 wil dat de wegen, fietspaden en voetpaden in onze gemeente goed worden onderhouden en
duurzaam veilig zijn. Hieraan moet de gemeente in de komende periode hogere prioriteit geven.
D66 wil dat het netwerk van fietspaden fijnmaziger wordt,
waardoor de fiets in onze gemeente een volwaardig alternatief is
voor de auto voor de verplaatsing van A naar B. Ons motto:
Iedereen die in Pijnacker-Nootdorp woont moet binnen tien
minuten op de fiets in het groene buitengebied kunnen zijn.

8.Sport, recreatie, cultuur en dierenwelzijn
Sport en recreatie
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking, zowel
individueel als in club- of verenigingsverband. D66 erkent dat sporten niet alleen goed is voor de
gezondheid van mensen maar ook een sociale functie heeft. Sport verbroedert, verbindt en zorgt
voor sociale samenhang. Het is de taak van de gemeente om hierin te faciliteren.
Bij prettig wonen hoort ook de mogelijkheid om te recreëren. D66 vindt dat lokale initiatieven
en evenementen zoveel mogelijk de ruimte moeten krijgen. Verder is D66 van mening dat de
kwaliteit van het unieke groene buitengebied binnen en buiten onze gemeentegrenzen moet
worden behouden en waar nodig moet worden verbeterd. Het Milieuplatform en de Natuur- en
Milieuvereniging Pijnacker zijn voor D66 belangrijke gesprekspartners hierbij.

Sportverenigingen en voorzieningen
Voor de georganiseerde sport zijn gezonde verenigingen van groot belang. D66 vindt dat
verenigingen in de eerste plaats vanuit hun eigen kracht en visie invulling geven aan hun rol
binnen de gemeente. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende
sportvoorzieningen. Belangrijke uitgangspunten zijn de behoeften van de sportverenigingen en
de (financiële) mogelijkheden van de gemeente. De sportraad is voor D66 een belangrijke
gespreks- en samenwerkingspartner. D66 gaat ervan uit dat gebruikers van sportvoorzieningen
voor zowel de binnen- als buitensport een reële bijdrage
leveren aan het gebruik en onderhoud hiervan. D66
erkent dat de gemeente daarbij een aanzienlijke
(financiële) bijdrage vanuit de algemene middelen zal
moeten leveren, om de sportfaciliteiten op het
gewenste kwaliteitsniveau te houden. Kinderen voor wie
sporten in verenigingsverband niet haalbaar is omdat er
in het gezin onvoldoende geld beschikbaar is
ondersteunen we via het jeugdsportfonds.
Naast voorzieningen voor georganiseerde sporters zorgt
de gemeente ook voor voldoende faciliteiten voor de ongeorganiseerde sporters in de vorm van
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sportterreintjes en trapveldjes in de wijk en wandel-, skate-, ruiter en fietspaden in het groene
buitengebied.

Cultuur
Uitingen van kunst en cultuur geven een extra dimensie aan
de samenleving. Het verbindt mensen met elkaar en verrijkt
het leven. Onze gemeente kent verschillende organisaties
die zorgen dat het culturele leven in onze gemeente een
plek krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting de
Verbeelding, Cultura, en Bibliotheek Oostland vanuit Buurt
& Zo. Maar ook stichting Jeugdland, de kindervakantieweek
Nootdorp,
Stichting
Vrienden
van
Biesland,
de
Oranjeverenigingen de hobbyclubs, muziekverenigingen,
scouting, toneelverenigingen, koren en tal van andere clubs
en verenigingen leveren hieraan een bijdrage.

GESPREKSPARTNERS
•

Milieuplatform

•

Natuur- en
Milieuvereniging Pijnacker

•

Sportraad

•
•

Sportplatform
Cultuurplatform

D66 vindt dat vanuit de kracht en op basis van het cultureel ondernemerschap van deze
organisaties, cultuur binnen onze gemeente nog beter kan worden gefaciliteerd. Initiatieven
zoals door Buurt & Zo, de Bieslanddagen en De Verbeelding kunnen hierin een verbindende rol
spelen.
De gemeente ondersteunt culturele
initiatieven financieel door middel van het
stimuleringsfonds particulier initiatief.
Wat D66 betreft blijft dit fonds voor de
toekomst beschikbaar. Voor kinderen uit
gezinnen met onvoldoende geld om aan
culturele activiteiten mee te doen of voor
bijvoorbeeld muzieklessen is er financiële
steun vanuit het jeugdcultuurfonds. D66
vindt dat de gemeente dit fonds moet
blijven ondersteunen.
Ter ondersteuning van het culturele leven in onze gemeente is er een uitvoeringsagenda voor
2015-2018 beschikbaar. Het zou goed zijn als de voortgang van deze agenda het komende jaar
wordt geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en dat er voorbereidingen worden getroffen voor het
opstellen van een cultuuragenda 2019-2023, gebaseerd op een brede dialoog samen met o.a. het
Cultuurplatform, de netwerkpartners en alle organisaties op het gebied van cultuur in de volle
breedte in onze gemeente.

Vrijwilligers
Binnen onze gemeente zijn duizenden vrijwilligers actief bij vele organisaties. D66 is van mening
dat vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de
lokale samenleving. D66 erkent dat het voor besturen van organisaties steeds moeilijker is om
voldoende vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan vrijwilligers. D66
heeft in de afgelopen raadsperiode initiatieven genomen om organisaties hierbij te
ondersteunen. Zo kunnen alle vrijwilligers kosteloos via de gemeente een zogenaamde verklaring
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omtrent gedrag aanvragen. Ook is D66 van mening dat de gemeente vrijwilligersorganisaties
blijvend moet ondersteunen via het Bureau Vrijwilligerswerk.

Dierenwelzijn
In een humane samenleving is naast het welzijn van de mens ook oog voor dierenwelzijn.
Misstanden bij de behandeling, huisvesting of verzorging van dieren moeten worden voorkomen
en indien nodig wordt erop gehandhaafd. D66 is van mening dat er ook voor dieren voldoende
ruimte moet zijn in onze gemeente en dat overlast moet worden voorkomen. D66 pleit
bijvoorbeeld voor voldoende hondenuitlaatveldjes in de wijken en ruiterpaden in het
buitengebied. D66 is voorstander voor het behoud van een opruimplicht voor uitwerpselen van
zowel honden als paarden. Daarnaast vindt D66 dat er beter gehandhaafd moet worden op de
aanlijnplicht van honden, met name in het broedseizoen.
D66 vindt dat de gemeente het initiatief van de kinderboerderij in Keijzershof moet omarmen
en faciliteren. Voorlichting over (huis)dieren, natuur- en milieuonderwijs bijvoorbeeld via
scholen of op de nieuwe kinderboerderij in Keijzershof vinden wij van groot belang.
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